FEGRAM

En defensa pròpia
El sector ramader
ramader-carni reclama que es doni a conèixer
el valor de la ramaderia i la producció càrnia de
Catalunya


Volem que el Parlament de Catalunya demani a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) que es doni a conèixer el valor de l’activitat carniramadera de Catalunya
Catalunya.



Demanem la creació
reació d’un programa de televisió setmanal sobre el sector
agroalimentari de Catalunya, en el qual s’exposi eels avenços de la ramaderia i
els esforços que porta a terme per ser cada dia més eficient i sostenible.



Demanem impulsar
mpulsar una assignatura a les escoles sobre alimentació
alimenta i producció
agroalimentària.



Demanem
manem que es posi en valor la dieta mediterrània, i que s’alerti sobre el
perill que representa la reducció de la carn en els menús escolars per als
infants.

La importància del sector agroalimentari a Catalunya
El sector agroalimentari és el primer de l’economia catalana i un dels exportadors més
dinàmics, el volum i el valor de les seves exportacions creixen any rere any. El 2017 va generar
un volum de negoci de 38.205 milions d’euros, equivalent al 16,28% del PIB a Catalunya. Està
integrat per 57.423 explotacions agràries, 3.922 indústries d’alimentació i begudes i 436
establiments de la indústria auxiliar, i proporciona una ocupació a 164.372 persones. Catalunya
és la segona regió exportadora d’Espanya. El 2019, les exportacions agroalimentàries van
suposar 10.677 milions d’euros, un 21,3% respecte a Espanya. (Font: Prodeca).
Actualment a Catalunya hi ha més de 11.000 explotacions ramaderes, que donen vida a
moltes comarques rurals que sense la ramaderia no tindrien cap futur. Per espècies, les
explotacions existents són les següents:

Espècie

Núm. explotacions

Porcí

5.500

Boví

5.000

Oví

1.800

Gallines i pollastres

1.600

Cabrum

1.300

Conills

500

Rècord en la producció de pinsos a Catalunya al 2020
Segons les dades facilitades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
durant l’any 2020 la producció total de pinsos a Catalunya va assolir un rècord de 8.043.446,60
tones, el que suposaria un increment del 4,44% respecte l’any 2019. Per espècies, al 2020 la
producció de pinso va ser la següent:

Per espècies / 2020

Tones

Percentatge sobre
el total

Porcí

5.026.910,59

62,5 %

Aviram

1.375.454,42

17,10 %

Boví

1.010.014,21

12,56 %

Conills

83.563,30

1,04 %

Oví i cabrum

78.496,99

0,98 %

Èquids

18.499,91

0,2 %

La indústria càrnia, principal sector dins el sector agroalimentari
La indústria càrnia és el principal sector agroalimentari de Catalunya amb un volum de
negoci de 8.452 milions d’euros i proporciona ocupació a 33.816 persones. Catalunya exporta
el 51% en volum i el 49% en valor del total de la carn exportada per Espanya i el 22% en
volum i 26% en valor de la Unió Europea. Aquestes dades avalen l'enorme professionalització
del sector que ha aconseguit assolir uns estàndards de benestar, salut animal, qualitat de la
producció i eficiència molt elevats, els quals són lloats a tot el món.
El sector carni català va registrar al 2020 unes vendes de 4.592 milions d’euros, un 13,90%
més que el 2019. Malgrat la pandèmia, la producció càrnia a Catalunya va créixer un 5% fins a
aconseguir la xifra de 2.519.179 tones sortides dels escorxadors catalans. En volum,
l’increment de les exportacions de carn ha estat de 11,68%, amb 1.851.339 tones aportant un
saldo positiu a la balança comercial catalana de més de 1800%. (Font: Prodeca).
Catalunya va produir l’any 2020 més de 2,5 milions de tones de carn de totes les espècies:
boví, oví, cabrum, porcí, equí, aus i conills. Entre les diferents espècies destaca el porcí, que
representa el 80% total de la producció, el 66,18% del valor d’exportació del sector carni i el
26,58% del valor total de les exportacions. El sector porcí a Catalunya se situa com a segon
productor d’Europa i el desè productor de carn de porcí del món. Darrere el sector porcí hi ha
l’avícola: el 2020 es van sacrificar 190 milions de caps d’aviram, que van ser 355.000.000 kg.
Catalunya és la segona comunitat autònoma després d’Andalusia en tones, i la primera en caps
si afegim les guatlles, perdius i ànecs.

Consum de carn
Les actuals recomanacions dietètiques per a la prevenció del càncer publicades pel World
Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research, i el Codi Europeu
contra el Càncer, proposen limitar la ingesta de carn vermella i evitar les carns processades.
Com a guia, es recomana no menjar més de 500 grams de carn vermella a la setmana. Això
equivaldria a 70 grams al dia.
Els humans estem adaptats biològicament a una dieta que inclou la carn i té una funció
essencial com a part d’una dieta sana i equilibrada. De fet, alguns nutrients presents en la carn
no es poden obtenir d’aliments d’origen vegetals. La carn és una font ideal de vàries
vitamines, minerals com el Ferro i el Zinc i micronutrients essencials que són fàcilment
absorbibles per l’organisme. Una porció de carn roja de 100 grams proporciona al voltant d’un
25% de la quantitat diària recomanada (CDR) de vitamines B2, B3, B5, B6 i dos terceres parts
de la CDR de vitamina B12.
Les dietes baixes en aliments d’origen animal poden derivar en vàries deficiències
nutricionals i suposar riscos per al correcte desenvolupament cerebral i del sistema
reproductor. De fet, està reconegut que els aliments d’origen animal són essencials durant els
primers mil dies de vida dels infants com, també, per al desenvolupament de l’esquelet i del
cervell dels preadolescents. La carn i altres aliments d’origen animal formen part indispensable
de la dieta mediterrània, avalada com una dieta equilibrada i saludable.

La carn, única font de Vitamina B12
Els aliments d'origen vegetal, en canvi, no en tenen pràcticament cap cas, en la forma viable i
activa per a l'organisme humà. Hi ha aliments d'origen vegetal que sovint es citen com a font
de B12: les algues, llevat de cervesa, fermentats, etc., però aquests productes no contenen la
forma de B12 activa apta per a l'organisme humà, sinó que contenen corrinoides o anàlegs de
B12, que són suficients pel creixement bacterià però no per les funcions del nostre
metabolisme.

Importància de la ramaderia
Una minoria de la població europea es planteja la possibilitat d’un món lliure de producció
ramadera i la substitució del consum de carn per vegetals o els anomenats productes
“pseudocarn”. Segons els científics, és difícil predir els efectes secundaris de l’abandonament
d’aquest sector però les conseqüències segures serien les següents:


Pèrdua de bioeconomia circular: intensificació de l’ús de les terres de cultiu per a la
producció de vegetals, pèrdua de biodiversitat i l’abandonament de terres a regions de
muntanya.



Desaparició de les zones rurals: sense ramaderia, l’èxode rural s’incrementarà, creant
major pressió en les ciutats i generant un major risc d’incendis forestals en terrenys
abandonats.



Augment de l’ús de fertilitzants químics: avui en dia, el 40% de la terra cultivada en tot el
món utilitza adobs orgànics que procedeixen de la producció ramadera. En un món sense
ramaderia, es produiria un augment important de la dependència de fertilitzants químics.



Desaparició de part del patrimoni gastronòmic europeu: la cultura gastronòmica té les
seves arrels en el consum d’una gran varietat d’aliments, entre els quals la carn i altres
d’origen animal. Sense aquests productes en la dieta, la tradició gastronòmica (que és
part del patrimoni cultural) s’anirà perdent.



Increment de dèficits nutricionals: tal com ja s’ha exposat, els productes d’origen animal
(carn, formatge, ous, llet i peix) aporten nutrients indispensables a la dieta. La seva
eliminació pot provocar un augment de dèficit de calci, vitamines i alguns àcids grassos
essencials.



No hi haurà disminució significativa en la petjada de carboni: sense remugants, seria
molt difícil mantenir els prats i les pastures, i els boscos serien més susceptibles
d’incendiar-se.



Segons l’Inventari Nacional de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI) de 2020, el subsector
d’activitat amb més pes en el total d’emissions continua sent el transport (27,7%) seguit
de la indústria (21,4%), l’agricultura i la ramaderia com a conjunt (14,1%), la generació
d’electricitat (10,3%), el consum de combustibles (8,2%) i la gestió de residus (5,1%).

Estratègies per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
(GEH
És important conèixer que, a Catalunya, segons les dades de l’Oficina del Canvi Climàtic, el
sector agrari és responsable de la generació d’únicament l’11% del total dels Gasos Efecte
Hivernacle (GEH) emesos a l’atmosfera, dels quals aproximadament el 8% són atribuïbles a la
ramaderia,, sense tenir en compte ni la capacitat ni el potencial de segrest de carboni per part
de les pastures i els cultius, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic.

Infografia. Oficina Canvi Climàtic

El 80% de les emissions mundials de GEH procedents de la ramaderia provenen de països en
vies de desenvolupament, així doncs que no són atribuïbles a la nostre realitat, on tant el
sector primari com la indústria realitzen inversions importants per contrib
contribuir
uir a una reducció de
les emissions produïdes a casa nostre, posant èmfasi una vegada més en el fort compromís
social del sector.
Aquestes dades es van posar en evidència durant les mesures el període que es van aplicar les
mesures més estrictes provocades per la pandèmia de la COVID-19.
19. Estudis realitzats per
Greenpeace, van afirmar que només durant la primera setmana de confinament, ciutats com
Madrid o Barcelona, només van arribar al 24,6% i 33%, respectivament, de valors mitjos
emesos de diòxid de carboni,
ni, mentre que el conjunt del sector agroalimentari vàrem continuar
treballant normalment.
El sector ramader està aplicantt estratègies per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle:








Millora de l’alimentació animal
animal: en general, es busquen dietes més adaptades
adapta
a les
necessitats de cada espècie, capacitat productiva i edat dels animals a fi de generar
dejeccions amb menys contingut de nitrogen i una reducció de la producció de metà en
remugants. En aquest últim cas s’està fent recerca en additius antimetanogè
antimetanogènics i ús
d’algues.
Selecció genètica destinada a l’obtenció d’animals que generin menys GEH en tots els
sentits.
Millora de les instal·lacions ramaderes.
Millora del maneig.
Aplicació de les MTD (Millors Tècniques Disponibles) d’acord amb la normativa vigent i
cada cop més exigent.

A mode de conclusions:


Les activitats ramaderes són fonamentals en la vertebració del territori, en el
manteniment de la població rural i del paisatge i en la seva contribució a l'economia en
què la ramaderia roman i no es deslocalitza. Cal un suport explícit a la tasca i paper
clau de la ramaderia.



El sector ramader està fent un esforç immens i continu per a reduir les emissions
contaminants i que les millores realitzades en la selecció genètica, l’alimentació i el
maneig de les dejeccions ramaderes dels últims anys estan reduint considerablement
la quantitat de metà generat per animal.



A Catalunya, tenim granges adaptades a les rigoroses creixents exigències legals com
el Reial Decret 306/2020 d’ordenació d’explotacions porcines intensives i el Reial
Decret 637/2021 d’ordenació d’explotacions avícoles classificades segons la seva
dimensió i capacitat i el Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes, possiblement el més exigent de l’Estat. Recordem també que a
Catalunya se’ns ha aplicat una moratòria de quatre anys més el creixement de les
granges als municipis amb més concentració de bestiar, per a poder corregir l’excés de
nutrients a les aigües.



El sector ramader està complint rigorosament amb totes les normatives i està
totalment compromès en destinar tots els esforços necessaris per a pal·liar l’efecte de
les dejeccions ramaderes a les zones agrícoles més vulnerables afectades per la
sobrecontaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.



L’objectiu final del sector és aconseguir una producció ramadera més eficient que
garanteixi la salut i el benestar animal i la conservació dels recursos naturals, amb
explotacions econòmicament i socialment viables i que puguin produir aliments
segurs i amb una alta qualitat nutritiva. El sector treballa en la millora del benestar
animal, concretament, mitjançant el desenvolupament de certificacions de benestar
animal impulsades pel propi sector des de les interprofessionals o, de manera privada,
amb segells o etiquetatges que el consumidor ja pot trobat al mercat.



Catalunya ha d’aclarir quin model de ramaderia vol. Les empreses, sobretot del
sector porcí i avícola, necessiten saber si les seves inversions tenen futur a Catalunya o
no.



Cal interlocució efectiva i pro activitat a nivell europeu. Davant els nous reptes,
tendències i normatives europees cal estar en primera línia.



Cal un suport real als canvis normatius existents i que vindran (millores en benestar
animal, millores en reducció d’emissió i en tractaments de gallinassa, en eficiència
energètica, en composició pinsos,...): formació, ajuts, períodes transitoris adequats.



És imprescindible una reducció real i efectiva dels tràmits burocràtics, els quals
encareixen i desincentiven les inversions.



Cal prioritzar les inversions que faci el sector en matèria d’innovacions
mediambientals, sanitàries, de benestar, o en la innovació en nous productes, noves
presentacions i nous envasos.



Cal un suport explícit a la carn com a part fonamental de la dieta mediterrània,
reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i considerada
una de les més recomanables del món.



Cal prendre decisions polítiques i normatives basades en criteris tècnics i científics
allunyades de populismes i falses mites. No es aconsellable prendre solucions fàcils i
simplistes a problemàtiques complexes que requereixen de un rigor científic que les
avali i justifiqui.



Cal informar degudament a la ciutadania de la realitat actual del sector carniramader, especialment de la importància de tenir un sector que permet una sobirania
alimentaria a Catalunya que garanteix la funció essencial de l’abastiment alimentari de
la proteïna animal a la població.



Cal comunicar que la ramaderia intensiva ha permès la generalització a l’accés a la
proteïna animal a tota la població i que actualment a Catalunya estem a la vanguardia
dels avenços mediambientals, de bioseguretat i de benestar animal. Pretendre fer
creure que l’únic model viable es el model extensiu es un clar exemple de manca de
rigor i que promou la confusió de la opinió pública. La ramaderia extensiva i la
intensiva son models complementaris i amb mercats diferenciats per raons de poder
adquisitiu dels consumidors.
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